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Sammanfattning
Syftet och målet med examensarbetet har varit att få klarhet i om och i så fall vilka dimensioner som
idag hinner blir för kalla för sin avsedda inläggningstemperatur till etappglödgning vid Uddeholms
smedja. Examensarbetet fungerar också som ett sista slutprov för Bergsskolans två-åriga tekniklinje.
En litteraturstudie har gjorts som underlag samt för att få en inblick i hur saker och ting fungerar i
stålet när det tappar värme eller får värme. Lite information om företaget och hur de sköter
processen kring Etappglödgning där examensarbetet ska utföras finns även beskrivet.
På göt som varmbearbetats till plattjärn och rundjärn i smidespressen ska materialet renkapas vid en
varmkap och sedan ska de vidare på etappglödgning. Ämnena har avsedd inläggningstemperatur som
inte får underskridas i den fortsatta processen efter smide till renkapat ämne.
Via simulering i program har tider och temperaturer tagits fram för hur snabbt de klenare
dimensionerna i verket svalnar av, dessa tider och temperaturer har jämförts med verklighetens
värden uppmätta direkt i produktion. Metoden användes för att på enklaste sätt få fram vilka
dimensioner som ligger i riskzon att gå under inläggningstemperaturen.
Resultaten visar att det idag finns dimensioner som löper risk att gå under inläggningstemperaturen
innan de kommer in på etappglödgning, detta kan leda till oönskade egenskaper i materialet eller
sprickproblem.
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1.Inledning
1.1Mål
Hitta vilka dimensioner som löper risk att bli för kalla för avsedd inläggningstemperatur vid
etappglödgning, försöka finna en smidig lösning på problemen som inte försämrar produktiviteten i
verket. Arbetet kan även bli en grund för ett annat projekt företaget tänker starta upp.

1.2Syfte
Syftet med examensarbetet är att försäkra företaget om att inga ämnen blir för kalla för sin avsedda
inläggningstemperatur för etappglödgning. Examensarbetet fungerar också som ett sista slutprov för
den tvååriga tekniklinjen på Bergsskolan.
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2.Bakgrund
2.1Företagspresentation
Uddeholm är en tillverkare av verktygsstål med produktion beläget i värmländska Hagfors med en
liten enhet i Karlskoga. Uddeholm har funnits i över 350 år och har en historia som sträcker sig bak till
1668, dagens Uddeholm ägs sedan 2007 av Österrikiska Voestalpine AG. Cirka 850 personer jobbar
idag på bruket i Hagfors men över 3000 personer arbetar i 90 länder med att utveckla och sälja stålet.
Uddeholm är idag världens ledande företag i att tillverka högkvalitativa verktygsstål och logotypen
det blå U:et är välkänt, se figur1.
Uddeholm är specialiserade på höglegerade verktygsstål, kvalitet prioriteras över kvantitet.
Produktionen består av konventionellt stål, Electro Slagg Remelting(ESR) och pulvermetallurgi.
Applikationsområden för Uddeholms produkter är mångfaldig och säljs till exempelvis inom
elektronikbranschen och bilindustrin. [1].

Figur 1. Uddeholm logotyp [1].

5

2.2Processen idag
Göt från smältverk levereras till smidesverket och beroende på vilken typ av legering göten
innehåller görs homogenisering eller vanlig förvärmning inför smide. Notera att det körs
konventionella göt, ESR(Electro Slagg Raffinering) och Pulvergöt. Homogeniseringen görs för att få
bort segringar som är kvar sedan stelningen, den görs på vagnugn. Glödskal som bildas i ugnen
rensas bort och götet är redo för smide.
Nästa steg i linan är smidet och det finns två smidespressar i verket, dessa kan köras samtidigt när
det är högtryck på order. Smidespressarna har av och pålastningsbord där ämnen läggs innan och
efter smidet, för att kunna hantera dessa smidesämnen finns två manipulatorer som går fram och
tillbaka på en räls. Manipulatorerna har tänger justerbara i X och Y-led och kan även roteras för att
vända på materialet, se figur 2 för förtydligande bild. Dimensioner på smidet varierar kraftigt, det kan
vara rundstänger med en diameter på 130 mm men även rektangulära plattor som har måtten
600x1200 mm.
När smidet är klart fraktas ämnet iväg från smidespressen till en varmkapa, där avlägsnas sjunkbox
från gjutningen och ämnet kapas upp i önskade längder inför maskinbearbetning. Efter kapningen är
materialet färdigt att läggas in på ugn för etappglödgning när det nått en avsedd
inläggningstemperatur.
Uddeholm vill försäkra sig om att det inte finns någon risk för materialet att gå ner för lågt i
temperatur efter smides processen fram till dess att materialet ska in på etappglödgning.

Figur 2. Smidespress [1].
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3.Litteraturstudie
3.1Etappglödgning (ETG)
Etappglödgningens syfte och tillämpning är att ge stålet en homogen och enkel struktur för
bearbetning men kan även användas för att få bort restspänning som bildats via termiska spänningar
från såväl värmning som kylning. Etappglödgningen kan också utföras efter varmbearbetning för att
undvika Ferritbildning plus anrikning av karbider och i vissa fall martensitbildning vid för snabb
svalning i låglegerade och legerade stål. Riskerar att skapa sprickbildning för att martensiten ökar i
volym i förhållande till Ferrit och Austenit. När ämnet genomgått smide eller valsning är materialet
uppe i Austenitfas alltså över A1. Beroende på legering bör materialet få svalna fritt i luft till cirka
550–700°C för kolstål. Väl nere i nyss nämnd temperatur läggs materialet in på etappglödgning där
en konstant temperatur är satt för att uppnå bästa struktur. Materialet tillåts här att övergå sakta till
Perlitisk och Ferritisk struktur, på så sätt minskar risken för sprickor i materialet och materialet har
fått sin bearbetningsstruktur. Se figur 3 nedan för ett ståls faser.[2],[3].

Figur 3. Del av järnkoldiagrammet [4].

Efter varmbearbetningen när ämnet börjar svalna finns det garanterat spänningar från inhomogen
deformation, det är sällan det blir homogen deformation över hela ämnet. Problemet som nämndes
tidigare när höglegerade stål får svalna fritt i luft och materialet tar härdning samt bildar Ferrit plus
karbidfas kallas fasomvandling. Temperaturen för fasomvandling är beroende på legering och i vissa
fall kan även Martensit bildas, det kräver dock att stålet blir rejält avkylt. Problemet med
fasomvandlingarna blir mer komplicerade än det låter då det ger även olika inverkan på olika
dimensioner samt ämnets längd, exempel är en smidd rundstång där värmen blir kvar längst i
centrum och ytan hunnit kylas av. Stången som är i Austenitfas från smidet kalläggs vilket gör att ytan
kyler mycket snabbare än centrum och den avkylda ytan kan omvandlas till Martensit medan
centrum fortfarande är i Austenitfas, det här scenariot orsakar dragspänning/tryckspänning i
materialet och risken för sprickor är stor. Tryckspänning behöver inte vara en negativ faktor då den
höjer utmatningshållfastheten, men kombinerat med dragspänning är det inte att föredra. Inre
spänningar i en detalj kan alltså komma från fasomvandling, inhomogen deformation eller som
restspänning från värmebehandling.[4],[15].
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3.2Kombinerad ETG
Etappglödgning går att utföras i kombination med andra glödgningar, de mest relevanta för
examensarbetet kommer tas upp här.

3.2.1Väteglödgning
Utförs för att få bort det väte som fanns löst i det smälta stålet, materialet blir övermättat och i
porerna bildas vätgas som i sin tur ger sprödhet. Vätet kan alltså efter varmbearbetning bilda inre
defekter, diffunderar vätet till ytan bildas ytsprickor så kallade ”flakes” (flagor). När vätet ska drivas
ut ur materialet ska det göras under lång hålltid vid ferritfas, stålet måste vara i ferritfas då
lösligheten för väte är 100x större i Austenit än Ferrit. Vilket betyder att vätet trivs bra i Austenitfas
och nästan omöjligt att få ut ur materialet, mer om detta följer i avsnitt fasomvandling. Hålltiden kan
variera från några timmar upp till flera dygn beroende på mängden inlöst väte, temperaturen
varierar också men på grund av legering. Väteglödgning kombineras alltså med etappglödgning via
längre hålltid i ferritfas, ofta cirka 650°C. [9],[10].

3.2.2Avspänningsglödgning
Är en annan typ av glödgning som kan köras tillsammans med etappglödgningen. Ett stål som svalnat
hastigt och ojämnt från hög temperatur har inre spänningar vilket betyder drag och tryckspänning i
materialet och risken för sprickbildning är stor, restspänningar från skärandebearbetning eller
plastisk bearbetning kan också uppstå och bidra till skevhet, krokighet eller formförändring som leder
till undermått på färdig produkt. Avspänningsglödgning är en behandling som sker under A1 och har
en hålltid mellan 1–2 timmar. Där finns rum för återhämtning, en process där inre energin minskar i
stålet genom att dislokationstätheten minskar. Dislokationerna drar sig tillbaka till närmaste
korngräns. Temperaturen vid avspänningsglödgning skiljer sig för stålen, tumregeln säger 550–650°
för låglegerade stål och 600–700° för verktygsstål. [11],[12].

3.2.3Mjukglödgning
Kombinationen med mjukglödgning kommer endast nämnas som en möjlighet för låglegerade stål,
Det är en förlängning av etappglödgningen som låter Cementitkarbiderna i kolstålen att sfäroidiseras.
Den här kombinationen är inte jätterelevant för examensarbetet men ändå nämnvärt.
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3.3Värmeöverföring
Värmeöverföring kan ske genom strålning, konvektion och ledning. Dessa tre kan köras i kombination
för vissa värmebehandlingar men kan även köras enskilt. Värmeöverföring från ugn till ämne vid en
värmebehandlingsprocess sker via temperaturskillnader mellan dessa två. Vid strålning absorberar
ämnet värmen utan fysisk kontakt till ugnen, den absorberar värmen via vågrörelser.
Vid konvektiv värmning kan denna indelas i två olika varianter, påtvingad och naturlig konvektion.
Naturlig konvektion är en mekanism där rörelse i vätska eller gas sker via densitetskillnader och på så
sätt leder till temperaturskillnader. Naturlig konvektion har ingen yttre drivande kraft. Påtvingad eller
forcerad konvektion har en yttre drivande kraft som till ger mediet rörelse till exempel brännare i en
ugn, med en brännare ökar hastigheten i mekanismen och på så sätt värmeöverföringen.[5],[6].
Värmen transporteras i en kropp genom att elektroner, atomer och molekyler för vidare
vibrationsenergi till sina grannar, det här uppstår endast för att atomerna eller molekylerna har olika
temperaturer. Processen fortsätter tills det att jämvikt uppstår i materialet och hela biten är lika
varm eller kall, därför tar det längre tid för en stång med diameter 500 mm att bli genomvarm än en
stång med diameter 100 mm.
Två mekanismer styr materialets värmeledningsförmåga: Elektronledningsbidraget samt
gittersvängningsbidraget. Elektronsvängningsbidraget påverkas starkt negativt av en ökad
legeringshalt samt en ökad temperatur. Dock påverkas inte gittersvängningsbidraget alls av ökad
legeringshalt medan det istället gynnas av ökad temperatur. Detta betyder att rena och låglegerade
ståls värmeledningsförmåga minskar med ökad temperatur medan höglegerade ståls
värmeledningsförmåga ökar. Alltså kyler låglegerade stål av snabbare.[6].
Värmeledningsförmågan spelar inte så stor roll i själva värmebehandlingen i sig, men det är den enda
av de tre värmöverförningssätten som transporterar värme inuti materialet. Ledningen är alltså den
mekanismen som transporterar värme från centrum till ytan och tvärtom. Ledning styr hur snabbt
materialet kyler av men även hur snabbt det går att värma upp hela materialet, en viktig faktor när
ämnen har snäva inläggningstemperaturer. Ämnets form och längd ger också inverkan på svalningen.
En enkel kemiregel är ju att det går åt mindre energi för runda föremål än fyrkantiga. Se figur 4.
Den tredje och sista värmöverförningsvarianten är strålning relevant för de elektriska ugnarna med
värmeelement. Detta är den enda av de tre varianterna på värmetransport som inte behöver kontakt
mellan medier. Strålning transporterar värme via elektromagnetisk strålning, en vågrörelse. Strålning
sker vid specifika våglängdsintervall, oftast ligger storleken mellan 1–40 µm. Värme strålas från alla
kroppar med en temperatur över absoluta nollpunkten (-273,15°) och den transporteras i ljusets
hastighet.[7].

Figur 4. Teoretisk bild av värmenstransporten från centrum.
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3.4Fasomvandling
För alla stål finns olika faser, med begreppet fas menas att atomerna är anordnade på ett specifikt
sätt. Denna atomanordning beskrivs med en enhetscell som upprepas i alla riktningar inom den
fasen. Stålet ändrar fas beroende på temperatur och temperaturen för fasomvandlingen ändrar sig
beroende för stålets legering. Vid varje fas händer saker i materialet och dess egenskaper förändras.
Omvandling och fasintervall finns utprovat via laborationer och är dokumenterade i så kallade CCTdiagram (Continuous Cooling Transformation) & TTT-diagram (Time Temperature Transformation). Se
figur 5 för bild CCT-diagram.

Figur 5. Exempel CCT-diagram [18].

Det rena järnet (Fe) finns alltså i två basfaser, den första fasen är Ferrit även kallat Alfa-järn. Ferriten
är stabil vid låga temperaturer upp till 911°C. Överstiger temperaturen 911°C börjar järnet
fasomvandlas till Gamma-järn mer känt som Austenit. Det finns fler faser, en relevant fas är
Martensit som tas upp lite senare. Kristallstrukturerna i dessa två faser skiljer sig åt men inte avsevärt
mycket. Båda faserna har en kubformad enhetscell och vad som är olika är atomernas placering. För
Ferritens kub Bcc (engelska för body centered cubic) är atomerna placerade en i varje hörn på kuben
samt en atom i kubens centrum, Se figur 6. Austenitens kristallstruktur Fcc (Engelska för face
centered cubic) har istället en atom i varje hörn och en atom på varje sida av kuben, men ingen atom
i mitten, Se figur 7.
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Figur 6. Bcc Struktur [13].

Figur 7. Fcc Struktur [13].

Studeras bilden av kuberna ses inte så stor skillnad men Austenit kuben är mer tätpackad än Ferrit
kuben och densitetskillnaden mellan de båda är 1 % i atomvolym. Rent praktiskt skulle skillnaden
vara större men detta beror på att atomerna inte alltid är runda som i bilden ovan utan beter sig
olika och mer komplicerat, det fenomenet fördjupas dock inte i detta arbete.
Austenitkuben är alltså mer tätpackad och rymmer mer legeringsämnen, till exempel rymmer
Austenit hundra gånger mer kol än vad Ferrit gör. Vad gäller inlösta legeringsämnen i de olika faserna
spelar det stor roll vilken termisk stabilitet elementet har, det vill säga om ämnet enkelt anrikas och
löser in sig i kuben vid den fasens temperatur eller om elementet tål värmen och förblir en karbid.
Olika element har olika termisk resistans därav trivs vissa element bättre i Austenitfasen, med
tillräcklig mängd av legeringsämnen som är termiskt stabila i vid högre temperaturer kan det
framställas stål som är helt Austenitiska i låga temperaturer. Några exempel på dessa
Austenitstabiliserande legeringselement är Nickel och Mangan. Andra ämnen anrikas bättre i lägre
temperaturer, exempel på de elementen är Aluminium och Titan. [12],[13].
Fasomvandling leder också till förändring av mekaniska egenskaper hos stålet, är stålet av Ferritisk
karaktär faller deformationshårdnandet medan sträckgränsen ökar. I förhållande till Austenitiskt stål
där deformationshårdnande ökar kraftigt men sträckgränsen för stålet minskar. Austenit har en
högre atomrörlighet på grund av högre temperatur vilket leder till enklare återhämtning i materialet.
Återhämtning är alltså dislokationer som drar sig till närmaste korngräns i mikrostrukturen och den i
sin tur gör att Austenitiska stål inte mjuknar lika snabbt som Ferritiska stål gör vid högre
temperaturer. Detta är också anledningen till att Ferritiska stål rekristalliserar vid lägre
temperaturer.[12].
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3.5Diffusion
Diffusion är ett viktigt begrepp för att förstå lite mer av föregående stycken, Fcc strukturen bildas
genom att kol diffunderas in i kuben. I ett fast material som stål ligger inte atomerna helt stilla,
värmerörelsen i materialet gör att atomerna vibrerar. Värmerörelsen höjs med ökad temperatur så ju
varmare stålet är desto mer rörelse har atomerna. Blir temperaturen tillräckligt hög händer det att
atomerna vibrerar så kraftigt att de byter plats i kristallstrukturen (se figur 8), detta blir allt vanligare
ju varmare materialet är. Fenomenet där atomerna vibrerar så kraftigt att de byter plats i
kristallstrukturen kallas diffusion, diffusion strävar naturligt efter att få jämvikt. Hur diffusionen går
till beror på vilken storlek atomen är av, atomer kan vara interstitiellt eller substionellt inlösta i
kristallstrukturen. interstitiellt är att en atom är liten och får plats mellan basatomerna i
kubstrukturen, substionellt är större atomer insprängt i strukturen. Det går att förutspå diffusionen
med hjälp av koncentrationsgradienten för det specifika ämnet och diffusionskoefficienten, dessa
faktorer används i en formell som kallas Ficks lag: J=D*Dc/Dx. Där D är ämnets diffusionskoefficient
och Dc/Dx är koncentrationen av ett ämne per längdenhet. Ficks lag säger att ett ämne diffunderar
från hög koncentration till låg, alltså utjämnas skillnaderna i koncentrationen av ett element.[14].

Figur 8. Teoretisk bild av diffusion.

Diffusion går att använda i industrin och det görs även så, mest relevant för detta arbete är vid
väteglödgning. Diffusionen styr alltså borttransporten av väte i stål, diffusion är en långsam process
vilket kan leda till väldigt långa hålltider för väteglödgning. Viktigt att tänka på är att lösligheten för
väte är hög i Austenit så det krävs en fasomvandling till Ferrit för att vara säker på att mesta av vätet
diffunderats bort. Om mängden väte inte är för stor kan alltså väteglödgning kombineras med
etappglödgningen då tiden som materialet kräver för att sakta övergå till Ferritfas också fungerar
som tid för att diffundera väte.[15].
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3.6Martensit
De tidigare faserna som nämnts är diffusionsberoende faser, både Austenit och Ferrit är beroende av
koldiffusion. Martensit är en fasomvandling som är oberoende av diffusion, den bildas av kraftig
underkylning av Austenit. Om ett stål kyls tillräckligt snabbt diffunderats kolet inte bort, Austeniten
underkyls så kraftigt att kolet som normalt sett ska diffunderas bort fryser fast i kuben och bildar en
struktur som kallas BCT (body centered tetragonal). Det är en kristallstruktur som liknar Bcc
strukturen med den skillnaden att höjden är utsprängd och förlängd. Martensit omvandlingen sker i
ljudets hastighet och växer som skivor in i Ferritkornen. Den här omvandlingen är som nämnt
beroende av temperatur, det finns intervall för alla kolstål där Martensiten börjar och slutar.
Martensit start (Ms) och Martensit slut (Mf) varierar beroende på mängd legeringsämnen via ett
empiriskt samband, det kan leda till att Martensit intervallet hamnar på mycket låga temperaturer
långt under 0°C. Materialet kan även ta härdning och bilda Martensit av luftens underkylning, om Ms
ligger över rumstemperatur.
Martensit skiljer sig lite i mikrostrukturen från föregående faser, Bcc-strukturen sprängs ut till Bctstrukturen vilket leder till förlängning av materialet och därigenom har Martensit större volym.
Dragspänning och tryckspänning bildas se figur 9, vilket leder till risk för sprickbildning. Martensit är
efterfrågad i industrin på grund av hårdheten den skapar, materialet är dock sprött och bör
behandlas för att få mer seghet på bekostnad av den extrema hårdheten.[16].

Figur 9. Teoretisk bild av drag & tryckspänning.
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4.Metod
På Uddeholm är smidesdimensionerna mycket varierande vilket ger olika tidsintervall på svalningen
ner till inläggningstemperaturen, ett temperaturintervall ovanför Ms är därför satt då ämnena ska in
på etappglödgning. Det finns även en mängd olika stålsorter där de flesta sorterna har sin egen
smidestemperatur, den här temperaturen sätter starten för ämnets svalnande genom hela smidet
med efterföljande kapning. Här har medelvärdet räknats ut för aktuella dimensioner och använts
som starttemperatur för simuleringar. En annan inverkan på svalningen är formen på det
färdigsmidda ämnet, en rundstång håller värmen bättre än ett plattjärn. En tredje inverkan på
temperaturen kommer från längden på ämnena i smidespressen, körs ett rundjärn på 11 meter blir
det såklart kallare än ett rundjärn på sex meter.
Det ska också nämnas att alla temperaturer är sekretess belagda och har i diagrammen bytts ut mot
en skala som endast visar på minskande temperatur. I tabellerna nämns temperaturerna endast som
hög till låg eller inom, under eller över inläggningstemperaturens intervall.

4.1Simulering Rundjärn
För att på något sätt kunna rama in vilka dimensioner som ligger i farozonen för att bli för kalla innan
de kommer in på ugn har Uddeholm tagit fram ett program där det går att räkna ut den teoretiska
svalningstiden för ett verktygsstål. Programmet kallas för Tempx-Cooling och har använts i detta
arbete för att få en inblick i vilka dimensioner som bör följas upp och mätas. Resultat från
beräkningarna följer nedan i diagrammet. Se figur 10.

Figur 10. TempX-Cooling diagram, svalningstid rundjärn 175 mm Ø.

Tempx-cooling ger vid beräkningen att den teoretiska svalningstiden för ett H13 stål med diametern
175 mm Ø svalnar på 22 minuter. Ett tidsintervall på 22 minuter från färdigsmitt till etappglödgning
är ett bra tidsintervall.
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4.2Simulering Plattjärn
Eftersom det smids andra former än rundjärn i verket gjordes även en avgränsningsberäkning på
plattjärn. Plattjärn har som nämnts tidigare en annan avkylning än rundjärn så för att vara säker
gjordes en till teoretisk beräkning i Tempx-Cooling. I diagrammet nedan finns resultatet för den
teoretiska beräkningen om plattjärnets svalning. Se figur 11.

Figur 11. Tempx-Cooling diagram, svalningstid Plattjärn dimension 400x60 mm.

Den teoretiska kylningskurvan för ett H13 plattjärn med dimensionerna 60x400 mm ses i diagrammet
figur 11, den beräknade teoretiska tiden för ämnet att svalna ner till inläggningstemperatur räknades
fram till 15 minuter. Det ska nämnas att det även diskuterats med personal och operatörer om vilka
dimensioner som kan tänkas bli snabbt avkylda.
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4.3Förberedelse
Med teoretiska beräkningar och diskussioner med involverad personal på företaget gjorda började
tillverkningslinan analyseras om vart bästa tänkbara mätningar skulle ske. Temperaturmätningar
gjordes direkt ämnet lämnat smidespressen och direkt när ämnena blivit kapade. Mätningarna
gjordes på samma sätt som operatörerna mäter före inlägg i ugn, med en pyrometer cirka en
tredjedel in på ämnet och mitt uppe på plattan, se figur 12 som illustrerar vart mätningen utförts.
Mätningen utfördes manuellt med cirka en halv meters avstånd från materialet. Pyrometern som
användes är av märket TROTEC och modellen är kallad TP7, den mäter med två laserpunkter.

Figur 12. Bild på göt, på vilka områden där temperaturmätning utförts har markerats med röda ringar.

Materialen delas först upp i rund- och plattjärn men grupperas också efter dimension, undersökning
på loggade data har gjorts på 1040 bitar. Mediantiden är 8 minuter och medeltiden är 14,6 minuter
från färdigsmitt ämne till redo för inlägg på etappglödgning. Tiderna är hämtade ur operatörernas
rapporteringssystem. Då det är en konstant pågående produktion varierar tiderna eftersom
oförutsägbara fördröjelser kan ske, exempel på fördröjelser är; olika stålsorter i smidespressarna
vilket leder till mer skrothantering, köbildning vid kapen och hög belastning på truckförare som
fraktar materialet.
Vid mätningarna underlättar det att gruppera stålen eftersom körschemat för smidet redan är satt
och det är svårt att mäta alla ståltyperna när alla inte finns i körschemat varje vecka. Examensarbetet
kommer inte vidröra pulvergöt. Endast konventionella och ESR-göt.
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4.4Uppskattning Quenchtemp
En uppskattning via ett annat simuleringsprogram gjordes för att försäkra att simuleringen var
någorlunda rätt, den gjordes med programmet Quenchtemp. Här är det beräknat med samma
värden som H13 stål 175 mm Ø. Svalningskurva ses i diagrammet nedan. Se figur 13.

Figur 13. Quenchtemp svalningskurva för H13 rundjärn 175 mm i diameter.

Quenchtemp gav en svalningstid på ytan till 22 minuter, ytan ligger då strax över X°C, för centrum tar
det cirka 28 minuter att nå X°C. Detta betyder att marginalen för rundjärn med diameter 175 mm är
ganska bra, nu är detta endast en teoretisk simulering som gav direktiv om vart i dimensionerna
kontrollmätningarna skulle börja.
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5.Resultat
Simulerade svalningstider presenteras i diagram och därefter de efterföljande mätningarna
presenteras i tabell. Materialen kommer att vara grupperade efter temperaturen vid färdigsmitt
ämne och form (platt eller runt ämne). Göten kommer i charger vilket gör att körningen varierar
kraftigt, därför kommer även tabellerna visa de göt som kördes vid samma tillfälle.

5.1Resultat Rundjärn
Simulerad svalning för stålet H13 rundjärn med diametern 135 mm. Start temperaturen kommer från
medeltemperaturen efter smidet på just den dimensionen. Se figur 14 för svalningskurva.

Figur 14. Simulerad svalningskurva H13 stål Rundjärn Diameter 135 mm.

Mätningar gjordes på stålet H13 rundjärn 135 millimeter Ø, stängerna från mätningarna var i 5
meters längder. Fyra prover gjordes, se tabell 1 för resultat.

18

Tabell 1. H13 rundjärn uppmätta svalningstider.

H13
Prov 1
135󠇆 mm Ø
Slutsmidestemp Hög

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Hög

Hög

Hög

Tid emellan
kapning &
smide
Temp efter
kapning

8 min

8 min

6 min

7 min

Väl ovanför
Strax ovanför
Strax ovanför
Väl ovanför
inläggningstemp inläggningstemp inläggningstemp inläggningstemp

5.1.2Test stånglängdens påverkan på energin i stängerna
Då längden har inverkan på smides tiden gjordes ett test för att visa hur stångens längd vid smide
påverkar stångens värme.

Prov 1 är helt och Prov 2 är delat. I tabell 2 syns tydligt att det kan sparas mycket energi på att
begränsa stängernas längder. Se tabell 2.

Tabell 2. Prover av H13 stänger, bevisar längdens påverkan av energin i stängerna. Prov ett är 10 meter prov två är fem
meter.

H13 156 mm Ø

Prov 1 – 10 meter

Prov 2.1 – 5 meter

Prov 2.2 – 5 meter

Temp efter smide

Medel

Hög

Hög

Tid emellan kapning &
smide
Temp efter kapning

20 min

24 min

24 min

Under
inläggningstemp

Strax över
inläggningstemp

Inom
inläggningsintervallet
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5.2Resultat plattjärn
Simulerad svalning för AISI-430 540x90 mm Plattjärn. För utgångsvärdet från smidet är
medeltemperaturen på den dimensionen använd. se figur 15.

Figur 15. Simulerad svalningskurva AISI-420 540x90 mm.

Resultat av de mätningar som gjorts på AISI-420 med dimensionen 540x90 mm visas i tabell 3 nedan,
6 prover gjordes på AISI-420.

Tabell 3. Uppmätta svalningstider för Smidda ämnen dimension 540x90 mm, av materialet AISI-420.

AISI420
540x9
0 mm
Temp
efter
smide
Tid
emella
n
kapnin
g&
smide
Temp
efter
kapnin
g

Prov 2

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Prov 5

Prov 6

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6 min

9 min

9 min

9 min

6 min

8 min

Över
inläggningst
emp

Inom
inläggningst
emp

Inom
inläggningst
emp

Inom
inläggningst
emp

Inom
inläggningst
emp

Inom
inläggningst
emp

20

En simulering för plattjärn med dimensionen 225x55 mm har gjorts, resultatet av den teoretiska
svalningstiden för stålsorten AISI-A2 finns i diagrammet nedan. Se figur 16.

Figur 16. Simulerad svalningskurva för AISI-A2.

En teoretisk svalningstid på cirka 11 minuter.

Mätningar har gjorts på AISI-A2 plattjärn dimension 225x55 mm fyra prover mättes. Resultaten ses i
tabellen nedan, se tabell 4.
Tabell 4. Uppmätta svalningstider för AISI-A2 dimension 22x55 mm.

AISI-A2 225x55
mm
Temp efter smide

Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Låg

Medel

Medel

Medel

Tid emellan
kapning & smide
Temp efter
kapning

14 min

12 min

7 min

13 min

Under
inläggningstemp

Under
inläggningstemp

Inom
inläggningstemp

Under
inläggningstemp
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Simulerad svalningstid för AISI-P20 plattjärn dimension 500x60 mm, utgångstemperaturen som
använts för svalningen är medeltemperaturen efter smide för denna dimension. Se figur 17.

Figur 17. AISI-P20 500x60 simulerad svalningskurva.

Simuleringen gav en svalningstid på 15 minuter.

Mätningar på AISI-P20 plattjärn med dimensionen 500x60 mm har gjorts, fyra prov med dimensionen
545x56 mm i tabell 5 och två prov med dimensionen 545x62 mm för tabell 6. Mätningar kommer att
redovisas i tabeller nedan, se tabell 5 & 6.
Tabell 5. Uppmätta svalningstider för AISI-P20 dimension 545x56 mm.

AISI-P20 545x56
mm
Temp efter smide

Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Medel

Medel

Hög

Medel

Tid emellan
kapning & smide
Temp efter
kapning

6 min

6 min

6 min

8 min

Inom
inläggningstemp

Inom
inläggningstemp

Inom
inläggningstemp

Inom
inläggningstemp
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Tabell 6. Uppmätta svalningstider för AISI-P20 dimension 545x62 mm.

AISI-P20 545x62 mm

Prov 1

Prov 2

Temp efter smide

Hög

Hög

Tid emellan kapning &
smide
Temp efter kapning

13 min

8 min

Precis inom inläggningstemp

Inom inläggningstemp

För att visa breddens inverkan på plattjärnens svalning gjordes mätningar på tjockleken 60milimeter
med två olika bredder, 540 mm respektive 400 mm. Se tabell 7 för resultatet.

Plattjärnen var försmidda därför den höga temperaturen från smidet.
Tabell 7. Breddens inverkan på energin i plattjärn.

H13

Från Smide

Kapat(8min)

15 minuter

60x540 mm

Hög

Inom inläggningstemp

Inom inläggningstemp

60x400 mm

Hög

Inom inläggningstemp

Under
inläggningstemp
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Simulerad svalningstid av plattjärn stålet AISI-D2 med dimensionerna 540x70 millimeter,
utgångstemperaturen som använts till simuleringen är medelvärdet från smidet för just den
dimensionen. Simuleringen gav en svalningstid på cirka 18 minuter, se figur 18 för simulering.

Figur 18. Simulering svalningstid för AISI-D2 dimension 540x70 mm.

Fyra ämnen av AISI-D2 dimensionen 540x70 mm har temperaturkontrollerats, fyra prover har mätts.
Resultaten ses i tabellen nedan, se tabell 8.
Tabell 8. Resultat av mätningar AISI-D2 plattjärn dimension 540x70 mm.

AISI-D2 540x70
mm
Temp efter
smide
Tid

Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Medel

Medel

Medel

Medel

6 min

6 min

6 min

6 min

Temp efter
kapning

Strax över
inläggningstemp

Strax över
inläggningstemp

Strax över
inläggningstemp

Inom
inläggningsintervall
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Som en extra försäkran kollades även dimensionen 540x70mm i Quenchtemp, då det rör sig om
gränsfall om det hinns med eller inte. Resultatet visas via svalningskurvan i diagrammet nedan, se
figur 19. Även Quenchtemp tyder på cirka 15 minuters svalning.

Figur 19. Quenchtemp uppskattad svalningstid av H13 540x70 mm.

Simulering av plattjärn H13 stål med dimensionen 540x80 millimeter, utgångstemperaturen som
använts är medeltempen från smidet för just den dimensionen. Simuleringen gav en svalningstid på
cirka 23 minuter, se figur 20.
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Figur 20. Simulering H13 plattjärn 540x80 mm.

Mätningar på H13 plattjärn dimensioner 380x80 mm samt 330x80 mm, tre prover med två olika
dimensioner har mätts. Resultaten ses i tabell 9.

Tabell 9. Kontrollmätningar av H13 plattjärn tjocklek 80 millimeter.

H13

Prov 1 380x80 mm

Prov 2 330x80 mm

Prov 3 330x80 mm

Temp efter smide

Hög

Hög

Medel

Tid

14 min

12 min

11 min

Temp efter kapning

Inom inläggningstemp

Inom inläggningstemp

Inom inläggningstemp

Mätningar på H13 plattjärn dimensionen 540x80 mm, två prover har mätts. Resultaten ses i tabell 10.

Tabell 10. Mätningar av H13 plattjärn dimension 540x80 mm.

H13 540x80 mm

Prov 1

Prov 2

Temp efter smide

Hög

Medel

Tid

9 min

9 min

Temp efter kapning

Över inläggningstemp

Inom inläggningstemp
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6.Diskussion
Under veckorna där mätningarna gjordes sjönk tiden från efter smide till färdig från kapen markant,
detta kan vara tillfälligheter eller den så kallade vita rocken effekten. Vita rocken effekten menas
med att alla moment görs mycket snabbare just för att undersökning pågår, till följd av denna effekt
togs medianvärdet på 1040 order ut för att ge en bild om hur det egentligen ser ut. Medianvärdet på
klenare dimensioner är åtta minuter och det stämmer väl överens med tiderna vid mätningarna,
medianen tar dock ingen hänsyn till problem som kan uppstå.
Medeltiden per order räknades också ut, den är 14,6 minuter och då räknas alla avvikelser med. 15
minuter tyckte Uddeholm kändes som en rimlig gräns för glödgarna att hinna lägga in materialet,
medeltiden kommer att sjunka rejält om de rekommendationer som föreslås implementeras.
Simuleringarna som gjorts är inte 100 % korrekta eftersom kylningen blir inte alltid exakt den samma
för varje ämne, plattjärnen kyler några minuter snabbare än simulering visar. Det gav dock bra
riktlinjer för vilka dimensioner som skulle mätas. Två olika dataprogram användes för simuleringen,
anledningen till detta var för att helgardera att simuleringstiden var någorlunda rätt. Programmen
stämde bra överens med varandra, båda skiljde någon minut mot verkligheten.
Resultaten av de mätningar som gjort tyder på att rundjärn av klenaste dimensioner som smids i
verket är utom farozon att bli för kalla om längderna hålls nere, anledningen är att kortare bitar vid
smide blir färdiga snabbare och därför håller de högre temperatur. Vid den mätningen som gjordes
för att visa stånglängdens inverkan på värmen vid smidet ses en skillnad kring 80°C på
slutsmidestemperaturen, se tabell 2 under resultat. Detta är ett starkt argument till att försöka köra
fem meters längder i fortsättningen, löper inte 135 mm Ø någon risk för undertemperatur ska de
större dimensionerna klara sig galant.
Plattjärn blir direkt mer komplicerade då de kyler mycket snabbare än rundjärn och har två
dimensioner. Största inverkan på värmen är som nämnt tidigare tjockleken men bredden har även
inverkan på plattans värme. Det finns inte möjlighet att mäta temperaturen på alla plattjärns
dimensioner under examensarbetets gång men tjocklekarna 55,60,70, 80 och 90 mm har mätts.
Intervallet mellan 70–80 millimeter och nedåt i tjocklek är de plattjärn som ligger i riskzonen för att
bli för kalla med dagens tider, anledningen till intervallet är att det skiljer i svalningen beroende på
hur bred plattan är. Plattjärn med samma tjocklek kan flera skilja minuter i svalningstid beroende på
bredden på plattan, detta illustreras under resultat i tabell 7, tabell 9 och tabell 10.
Examensarbetet har endast pågått i fem veckor och därför har inte alla stålsorter mätts då
körschemat är planerat långt i förtid, det har mätts de klena dimensioner som funnits tillgängliga
under dessa fem veckor. Mätningarna tyder på att det finns dimensioner som går under avsedd
inläggningstemperatur inom tidsintervallet på 15 minuter men alla dimensioner på alla stålsorter har
inte kontrollerats.

27

6.1Slutsatser
•

Det bör prioriteras klena dimensioner vid varmkapen, blir de klenare ämnena liggandes för
länge vid kapen spelar det ingen roll om längderna vid smidet är fem meter. Ämnena
kommer att bli för kalla om de får ligga på kö och detta händer främst när båda
smidespressarna körs, speciellt när de kör olika material.

•

Truckföraren som ska lägga in ämnena för etappglödgning har många olika arbetsuppgifter
som varierar kraftigt från skift till skift, kanske bör truckföraren avlastas så denne har endast
hand om materialet efter smide eller att glödgningen i alla fall prioriteras före allt annat. Får
truckföraren prioritera materialet efter smide ska inte plattor som kyler på 15 minuter vara
något problem.

•

Återigen, längden på ämnen i smidespressen bör vara fem meter på klena rundjärn.
Plattjärnens längder ger sig lite själv då de måste vara korta för att få bra hörn på plattan.

•

De plattjärn som kyler för snabbt med nuvarande metod kan hanteras på annat sätt,
rekommenderad metod är att hugga bort skroten direkt i smidespressen och lägga in på ugn.
Störst risk att bli för kalla löper plattor under 70 mm tjocklek när båda smidespressarna körs,
om det inte påverkar produktiviteten allt för mycket kan Renkap göras efter etappglödgning.

•

Informera alla berörda operatörer muntligt och skriftligt så att alla vet.

•

Implementera någon av ugnarna till varmhållningsugn, Vid körning av klenare dimensioner
borde det underlätta för operatörerna att ha en ugn där de lägger materialet i väntan på att
alla ämnena går klart. På så sätt undviks även ämnena att gå under inläggningstemp.

6.2Idéer till fortsatt arbete
•

Få fungerande temperaturmätning vid smidespressen, materialet är beroende av hög
temperatur vid smidet men gynnas också av högre temperatur efter smidet. Det är enklare
att nå inläggningstemperaturen för ETG ju varmare materialet är från smidet.

•

Se över inläggningstemperaturer för alla olika stålsorter/dimensioner.

•

Se över stålsorter med lägre smidestemperatur exempelvis AISI-D6, kanske bör klenare
dimensioner med låg smidestemperatur smidas ner och värmas om innan de körs till färdig
dimension. På det sättet fås slutsmidestemperaturen upp.
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